Danmarks Veteraner – Afdeling Bornholm – Referat nr. 6. 2020….
Bestyrelsesmøde onsdag den 5 august KL, 15.00 – 17.00 Veteranstuen
AK.
Deltagere: Helge Hansen, Lennarth Riis, Klaus Buchholdt, Kenn Lemvig. Jens
Afbud:

Peter Andersen, Jesper Dahl. Per Jacobsen, Poul Berlin.
Kent Pedersen, Erik Qvist.

DAGSORDEN.
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 5 2020 – godkendt.
3. Status på møde med landsbestyrelsen.
3a. Der er bestilt undervisningslokale og nøgle til gennemgangs dør byg. 42.
3b. Officersmessen med køkken er booket til den 20 august, spisning kl. 17.00
Kenny og Vagn står for maden indkøb m.v. Øvrige disponible bestyrelsesmedlem
mer deltager i borddækning m.v. tidligere på dagen. Tidspunkt udsendes (Helge)
3c. Deltager antal, 40 Stk. Landsbestyrelse og gæster, lokal bestyrelse og medlemmer.
4. Kommende aktiviteter.
4,1 - Flagdag 5 september, afholdes i Rådhusparken lørdag kl. 17.00. Vi stiller med 3
faner – Dannebrog, FN-fane og NATO-fane. Forslag: Per Jacobsen ” Der bør op
sættes faneholdere sådan at fanen kan anbringes her, når det formelle er overstået” Forslaget blev støttet af bestyrelsen. Helge kontakter veterankoordinator
Niels Chresten Andersen for at få iværksat forslaget.
4,2 - Den 15 september kommer en flok veteraner, der gennem veteranstøtten får en
tur rundt på Bornholm, efter samme retningslinjer som de foregående år.
Knud Eriksen er tovholder for turen. Der er lavet tidsplan og budget. Vi ser om
der er nyt ved næste bestyrelsesmøde.
4,3 - FN-DAG 24 oktober med uddeling af års Tejn og medaljer.
I forbindelse med dagen vil foreningen over række Holger Fuglsang Damgaard
en veteranplatte som tak for godt samarbejde gennem årene. Øvrig tilrettelæggelse ved et senere bestyrelsesmøde.
5. Orientering alle.
Helge – Bornholms deltagelse i landsforeningens årlige repræsentantskabsmøde i
ligt ved så lang en rejse. Hvis købte billetter ikke refunderes fulgt ud, dækkes det
resterende beløb af foreningen.
Lennarth – Tilbud. 2 mand Micheal og Frank fra ” Bornholmer Tårnets ” styre
gruppe, med et tilbud om udstillings plads - om veteranernes udsendelse og
arbejde
f.eks. en afdeling om fredsbevarende, en om fredsskabende og en om vetranstøttens arbejde. Bestyrelse drøftede sagen, men da ingen kunne afsætte den nødvendige tid til at sætte projektet i gang – vil vi i først omgang takke nej til det

modtagende tilbud.
6. Økonomi. - Beløb til disposition
Det blev besluttet at bevilge et depositum til Kenny Lemvig på kr. 1.128 kr.
beløbet skal bruges til indkøb af øl og vand - samt hvad der ellers skal bruges - til
aktiviteter i foreningen. Kenny og Helge foretager indkøb, alle bilag afleveres til
Klaus. Beløbet suppleres løbende ved salg af øl og vand, og tom emballage
7. Næste møde: onsdag den 2 september kl. 15.00 – 17.00 Veteranstuen AK....
Referat Poul Berlin.

